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A mente de Ai Hui estava em estado de desordem quando seu corpo foi jogado no caos. 

Não restava nada dos palácios das mãos e das pernas que ele tinha trabalhado tanto para 

se desenvolver. Dentro de seu corpo, o resto dos palácios que ainda não tinham sido 

ativados também estavam sendo destruídos quando o veneno do sangue penetrou 

profundamente em seus músculos e ossos, mudando completamente sua estrutura e 

composição de dentro. 

Todo o seu corpo ficou afligido com o veneno do sangue. Toda a última parte dele, 

interna e externa, foi desencadeada pelo veneno de sangue para sofrer uma 

transformação furiosa e clamorosa. 

Havia, no entanto, um ponto que permaneceu completamente calmo em meio ao caos 

que seu corpo estava experimentando - o palácio do céu entre as sobrancelhas. 

O veneno do sangue era viciosamente potente, superando rapidamente sua residência 

natal e os palácios dos membros ativados. Somente seu palácio do céu permaneceu tão 

estável como uma rocha. Traços vermelho-sangue surgiram no rosto de Ai Hui, 

espalhando-se para os olhos bem fechados. 

O espaço entre as sobrancelhas permaneceu inalterado. 

O palácio do céu permaneceu impenetrável à medida que o veneno do sangue subia, 

cercando-o completamente. 

Os traços de sangue apareceram e desapareceram em diferentes partes do corpo, como 

se os bichos vermelhos se congregassem e espalhassem enquanto corriam. 

O Mastiff ergueu a cabeça e olhou para Ai Hui antes de soltar um par de uivos 

envergonhados, depois do qual recostou preguiçosamente no chão. 

A vários quilômetros de onde Ai Hui estava. 

A dama de vermelho olhou para o homem de aparência miserável na frente dela com 

uma carranca. "Como você acabou assim?" Ela repreendeu. 

O homem tinha cerca de quarenta anos de idade e tinha um olhar angustiado em seu 

rosto. Ele parecia um fazendeiro honesto, com cabelos desarrumados e um corpo cheio 

de cicatrizes. 

"Encontrei com uma forte resistência." O homem riu amargamente enquanto falava. 

"Pessoas poderosas?", Perguntou à senhorita, seus olhos se contraindo. "Um grande 

mestre?" 

"Se houvesse um grande mestre, você não iria me ver aqui", disse o homem, claramente 

com dor. "Eu tive sorte, entrando em um grupo de elites das Treze Divisões durante o 

meu refinamento de sangue. Eu matei alguns deles, mas havia um que era 

particularmente difícil de lidar.” 



Capítulo 169 – Vá Para o Inferno! 
 

Avalon dos Cinco Elementos – Volume 02 Página 2 
 

A senhora de vermelho soltou um suspiro de alívio. "Enquanto não for um grande 

mestre". 

Eles estavam no seu estado mais vulnerável durante o refinamento de sangue, pois 

causaria a sua força cair drasticamente. Reunir inimigos durante este período 

significaria um desastre. 

Ela calmamente perguntou: "Você ainda vai continuar com o refinamento do sangue?”. 

A mesma expressão dolorida nunca deixou o rosto do homem. "Eu realmente não tenho 

escolha. Eu tenho que gastar mais tempo e esforço desde que eu não sou tão talentoso 

como você é”. 

Enquanto os dois pareciam conversar familiarmente, eles estavam constantemente de 

guarda, mantendo distância entre eles. 

Ambos eram da mesma facção, mas de outra forma não estavam relacionados. Eles 

eram companheiros de equipe e rivais. A senhorita de vermelho não esperava que o 

homem persistisse com o refinamento de sangue. 

O refinamento de sangue foi um esforço arriscado e cada passo adotado deve ser feito 

com o maior cuidado. Era, de certa forma, andar em gelo fino. Como eles eram 

essencialmente apenas seres de carne, havia um limite para quanto refinamento de 

sangue seus corpos podiam tomar. Este foi especialmente o caso com o Sangue de 

Deus, que era potente além da comparação. A participação cega no refinamento do 

sangue só resultaria em morte por fulminação. 

Em meio ao desastre de sangue, o Sangue de Deus poderia ser facilmente obtido. Seu 

poder era tão vasto quanto o oceano. Em vez de refinamento cego, o controle era a 

chave para lidar com isso. 

O homem na frente dela era Tian Kuan. Desde que se conheceram e até agora, ela nunca 

tinha visto uma expressão diferente em seu rosto. Era a mesma expressão dolorida dia a 

dia. Ele era o mais velho e menos talentoso entre eles. Ninguém sabia por que ele era 

escolhido e ninguém parecia pensar muito dele. 

Ninguém esperava que ele durasse tanto tempo, ainda estava aqui depois de tantos 

outros terem sido eliminados. Tian Kuan foi um dos seis que conseguiu persistir através 

das muitas rodadas de refinamento de sangue. 

Nesse ponto, os outros aprenderam a parar de desprezá-lo. Afinal, cada um dos seis 

eram pessoas impressionantes que tiveram que pisar inúmeros cadáveres para chegar até 

aqui. 

A senhorita de vermelho não pensou que Tian Kuan realmente incorporasse o Sangue 

de Deus em seu corpo. 

Uma vez que os seis deles haviam alcançado seus limites, eles teriam que treinar e 

aumentar ainda mais esses limites antes que pudessem continuar com as subsequentes 

rondas de refinamento de sangue. Procedendo fervorosamente com treinamento que 
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trazia riscos incrivelmente elevados, razão pela qual os outros estavam planejando usar 

o Sangue de Deus para criar novos subordinados primeiro. 

As ações de Tian Kuan foram simplesmente insanas! 

A senhorita de vermelho decidiu que ela tinha que reavaliar Tian Kuan. Pessoas 

excessivamente zelosas morreram nas mãos de seu zelo ou passaram a ter conquistas 

chocantes. 

"Você sempre pode capturar alguns estudantes ou bestas selvagens", disse a dama de 

vermelho. "Talvez então você não acabe novamente desolado". 

"Esqueça", rejeitou Tian Kuan com uma sacudida de sua cabeça. "Estou acostumado a 

trabalhar sozinho". 

A senhorita de vermelho olhou para o céu e disse: " Aí vêm os seus vermes pequenos ". 

O céu acima do mar do sangue tornou-se um pouco mais perigoso devido ao número 

crescente de aves refinadas pelo sangue. À medida que mais aparecessem, os 

Elementalistas deveriam ter maior cautela antes de se elevarem nos céus acima do 

Campo de Indução. Por enquanto, no entanto, o número de aves refinados pelo sangue 

ainda era relativamente baixo e não representava uma grande ameaça para os 

Elementalistas que usavam as asas azuis. 

Os céus ainda eram mais seguros do que a floresta abaixo. 

A senhorita de vermelho manteve seu olhar calmo sobre os Elementalistas que se 

aproximavam. Algumas elites das Treze Divisões não eram uma ameaça para ela. Se 

Tian Kuan não estivesse envolvido em refinamento de sangue, ele teria facilmente 

conseguido lidar com esses vermes também. 

"Você me deve uma", disse a senhorita de vermelho, casualmente. 

"Embora eu não queira, eu não acho que eu tenha outra escolha", respondeu Tian Kuan. 

"Por que eles não podem simplesmente me deixar praticar em paz?" 

"Você só tem a culpa", disse a senhorita de vermelho com um sorriso de sussurro. 

"Você realmente pretende agir sozinho para sempre? Tem certeza de que pode continuar 

sozinho?” 

"Eu estou acostumado a estar sozinho", disse Tian Kuan sem rodeios. "Além disso, esse 

poder é melhor para mim". 

"Você não pode usar o mesmo Sangue de Deus sozinho". 

"Interagir com os outros leva muito esforço". 

"Não mexa no grande plano". 

"Não se preocupe, não pretendo morrer". 
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Os dois cortaram com tato a conversa curta, nem poderiam continuar com ela. A 

senhorita de vermelho não conseguia entender como Tian Kuan poderia tentar absorver 

algo tão poderoso por conta própria. Ela ficou mais protegida contra Tian Kuan, 

observando que ele era alguém que simplesmente não podia confiar nos outros. 

Ela nunca teria confiado nele. 

O derramamento de sangue e a traição foram às chaves da sobrevivência para os seis 

restantes. 

A senhorita de vermelho parou de tentar convencê-lo. Os dois não estavam exatamente 

perto para começar. Além disso, ser capaz de sobreviver até agora significava que todos 

os seis não eram normais. Como ela poderia esperar que nenhum deles não tivesse suas 

próprias peculiaridades? 

Li Wei continuou com todas as suas forças enquanto as chamas do ódio ardiam nos 

olhos. 

Seus camaradas se sacrificaram para ver esta missão, deixando Li Wei como o único 

sobrevivente. Ele sentiu uma tristeza incomparável no fundo do coração. Apesar de ter 

se acostumado com a morte ao longo dos seus anos na linha de frente, esta foi a 

primeira vez que experimentou a perda de um time inteiro. Os sacrifícios de seus 

companheiros definitivamente não foram em vão como eles tinham derramado o inferno 

em seus inimigos. 

Li Wei teve um desejo de morte. Ele não tinha medo de morrer enquanto ele pudesse 

matar até o últimos deles! 

Sua pele possuía um brilho metálico, fazendo com que as partes expostas de seu corpo 

parecessem ter sido descartadas de ferro. Algumas das marcas brancas que alinhavam 

todo o seu corpo eram levemente manchadas de sangue, um remanescente da trágica 

batalha que acabava de sobreviver. 

As asas azuis robustas e de cor bronzeadas se abriram bem. Enquanto o Pássaro de Osso 

de Cobre não era particularmente rápido, as majestosas asas reforçavam a presença de 

Li Wei enquanto sua intenção assassina permeava o ar ao seu redor. Ele parecia 

exatamente um antigo deus da guerra, como descrito nas lendas antigas. 

"Que impressionante aura!" Os olhos da senhorita de vermelho iluminou-se com 

entusiasmo. Ela não podia deixar de falar em louvor: "Eu não esperava que uma figura 

de aparência heroica estivesse na Divisão de Infantaria. Imaginei que você era apenas 

um pedaço de metal sombrio.”. 

Com sua habitual expressão dolorida, Tian Kuan disse: "Basta com seus pensamentos 

selvagens e rapidamente acabe com isso. Não devemos deixá-lo viver desde que 

conseguiu me ferir ". 

A dama de vermelho sentiu que era uma pena que ela tivesse que matá-lo, mas Tian 

Kuan tinha antecipado seus pensamentos e não a deixou sem outra escolha. Não valeu a 
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pena ofender Tian Kuan por causa de uma elite das Treze Divisões. Como os dois eram 

de igual posição, um favor dele era como ter um aliado valioso. 

Tudo bem, já que você está me dando à chance de ganhar um favor, eu vou conceder-

lhe uma morte direta. 

A senhorita de vermelho pulou para frente, aparecendo para se transformar em um fio 

de fumaça vermelha. A velocidade com que ela carregou para Li Wei tornou impossível 

identificar sua localização em qualquer momento. 

Li Wei ficou surpreso ao descobrir que seu alvo tinha um aliado. 

Pressionado pelo tempo, ele imediatamente reagiu enviando um golpe esmagador na 

direção de seu oponente. Sua palma, cheia de brilho metálico, avançou como um tanque 

que avançava. 

"Não é habilidoso o bastante". 

A senhorita de vermelho riu quando ela apareceu atrás de Li Wei. 

Uma palma macia e delicada pressionou silenciosamente sobre as costas de Li Wei. 

As pupilas de Li Wei dilataram-se rapidamente. Uma força tremendamente violenta 

entrou em erupção por trás dele. 

Pop! 

Ele cuspiu um bocado de sangue fresco. Salvo do ar pelo que parecia um grande 

martelo, Li Wei caiu no chão como um meteorito que assobiava. 

Um sorriso sinistro percorreu a boca de Tian Kuan, completando o olhar malévolo em 

seu rosto. 

Ele congelou quando viu a figura de Li Wei aparecer do nada, crescendo a cada 

segundo.  

Os olhos cheios de ódio de Li Wei queimavam com satisfação. Ele sorriu, revelando 

duas fileiras de dentes brancos com listras de sangue. 

Li Wei sabia que ele estava com problemas no momento em que ele colocou os olhos 

sobre a senhorita de vermelho. Apesar desse conhecimento, ele não teve a intenção de 

fugir de qualquer forma. 

Ele juntou as mãos e levantou-os acima de sua cabeça como um machado, pronto para 

atacar. Uma luz de prata brilhante envolveu suas mãos cruzadas, pois cada último 

pedaço de energia elementar que ele deixara foi canalizado para dentro delas. O brilho 

metálico que cobriu a pele tornou-se ainda mais deslumbrante, aparecendo mais como 

um casaco de líquido prateado. 

"Vá para o inferno!" 
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Com esse grito de raiva, o terror de Tian Kuan se transformou em desespero e o rosto da 

dama de vermelho tornou-se cinza. 

O desespero de Tian Kuan transformou-se instantaneamente em crueldade.U m padrão 

de sangue vermelho apareceu em sua testa como uma bandeira. 

A senhorita de vermelho encarou Tian Kuan com descrença. 

O Tian Kuan, sempre angustiado, praticamente se transformou em uma pessoa 

diferente. Sua aura definitivamente não era a mesma coisa que antes. As costas curvadas 

habituais de Tian Kuan foram substituídas por uma postura vertical e sua pele foi lavada 

com um brilho quente. Transformou-se de um fazendeiro em um príncipe elegante. 

Seus lábios se curvaram em um sorriso sinistro. 

Estendendo levemente os braços, Tian Kuan resistiu graciosamente o martelo de prata 

do Deus da Guerra com as palmas das mãos. 

A zombaria no rosto de Li Wei ficou congelado em estado de choque. 

O brilho da prata em suas mãos explodiu, desencadeando uma explosão poderosa com a 

força de mil sóis. 

A explosão enviou o inconsciente Li Wei voando pelo ar como um boneca de pano. Ele 

perdeu os dois braços no ataque final. O sangue gotejou continuamente de suas mangas 

esfarrapadas, espalhando-se por todo o ar. 

"Eu vou te matar!" 

Em meio ao calor da explosão, o choro histérico de Tian Kuan atravessou o ar. 

Uma figura mergulhou de cima das nuvens, pegando Li Wei com uma precisão incrível 

antes de subir acima da cobertura da nuvem com velocidade sem precedentes. 

A senhora de vermelho se moveu subconscientemente, mas se deteve ao se lembrar da 

marca de sangue entre as sobrancelhas de Tian Kuan. 

Então, de repente, sentiu um distúrbio aterrorizante e a cor escorreu de seu rosto. 

Aquele local... Era de onde ela tinha vindo! 

 


